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დაბადების თარიღი: .01.11.1965წ.
ეროვნება: ქართველი

პროფესიული მოღვაწეობა

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკისა და მართვის
სისტემების ფაკულტეტი | სრული პროფესორი

სამუშაო გამოცდილება

1997 -დღემდე

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი | კომპიუტერული ქსელის

მართვის ცენტრის უფროსი.
2006-2012

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ინფორმატიკისა და მართვის
სისტემების ფაკულტეტი | ასოცირებული პროფესორი

2006-2011

ინფორმაციული ტექნოლოგიების პროფესიული სწავლების ცენტრი |

დირექტორი.
2004- დღემდე

ცისკოს ქსელური
საერთაშორისო
აკადემიის
აკადემიის
მნეჯერი
მენეჯერი
ცისკოს ქსელური აკადემი

1996-1997

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
ლაბორატორია | მეცნიერ თანამშრომელი

საპრობლემო

1992-1996

საქართველოს
ტექნიკური
უნივერსიტეტის
ლაბორატორია | უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი

საპრობლემო

განათლება
1982 – 1987

საქართველოს ვ. ლენინის სახლეობის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი
სპეციალობა: ელექტრონული გამომთვლელი მანქანები
კვალიფიკაცია: ინჟინერ-სისტემოტექნიკოსი

1990-1991
2006

ბიზნეს ადმინისტრირების სკოლა
სპეციალობა: ბიზნესის ადმინისტრირება
საკანდიდატო დისერტაცია
სპეციალობა: კავშირგაბმულობის ქსელები, არხები და ინფორმაციის
განაწილება (05.12.14)
მიენიჭა ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორის წოდება

პერსონალური უნარები
მშობლიური ენა

ქართული
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სხვა ენები

კომუნიკაციის უნარი

რუსული - თავისუფლად
ინგლისური - კარგად
ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენაზე კარგი კომუნიკაციის უნარი

კომპიუტერული უნარები

საოფისე სისტემების, კომპიუტერული გრაფიკა, ოპერაციული
სისტემების
და
კომპიუტერული
ქსელური
ტექნოლოგიების
პროფესიონალურად ფლობა.

სხვა უნარები

პასუხისმგებლობა, პუნქტუალურობა, გუნდური მუშაობა, მენეჯერული
უნარი.

მართვის მოწმობა

B კატეგორია

დამატებითი ინფორმაცია
პუბლიკაციები

კონფერენციები/
ტრეინინგები

გამოცემული მაქვს 5 სასწავლო სახელმძღვანელო და 20-მდე
სამეცნიერო სტატია. 2 სამეცნიერო გამოგონება.
რეგულარულად ვმონაწილეობ საერთაშორისო სამეცნიერო
კონფერენციებსა და ტრეინინგებში

პროექტები

2012-2014წ.

საერთაშორისო პროექტი სტოკჰოლმის უნივერსიტეტსა და
საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტს შორის „სამეწარმეო განათლება
და ინოვაციები“ | პროექტის კორდინატორი საქართველოს მხრიდან.

2011-2012წ.

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სასწავლო კურსის ელექტრონული
სახელმძღვანელოს შექმნა, ცისკოს სასწვლო ქსელის გაფართოება
პროფესიულ კოლეჯებში | პროექტის მენეჯერი
ცისკოს აკადემიის დაფუძნება ბათუმის, ზუდგიდის, თელავის
ქუთაისის და ქობულეთის პროფესიულ კოლეჯებში და სასწავლო
მეთოდური სახელმძღვანელოების შექმნა | პროექტის მენეჯერი

2009-2011წ.

2010წ.
2009-2010წ.

2009წ.

აი-ტი ტექნოლოგიებში პროფესიული სტანდარტების შემუშავება
პროფესიული განათლები მხარდამჭერი ფორუმის და ვებ პორტალის
ორგანიზება, ETF-ს რეგიონალური პროექტი | პროექტის მართვა
ამიერკავკასიაში პირველი ტესტირებისა და სერტიფიცირების
ავტორიზებული ცენტრის (ECDL) დაფუძნება www.ecdl.org | იდეის

ავტორი და განმახორციელებელი
2008წ.

ბიზნესის და განათლების თანამშრომლობის ფორუმი
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